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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/SIEMENS JUSTIFICATIVA/SIEMENS 

Lote 1 
Anexo técnico especifico 
 
TABELA 1-2 – OBRAS DE 
SUBESTAÇÕES 
 
Guarapuava Oeste 230 kV 
 
1 x Unidade Trifásica de reator de 50 Mvar  
 

Lote 1 
Anexo técnico especifico 
 
TABELA 1-2 – OBRAS DE SUBESTAÇÕES 
 
Guarapuava Oeste 230 kV 
 
1 x  Unidade Trifásica de reator de 50 Mvar (1)  
 
(1) Poderá ser apresentada solução equivalente composta 

por Banco(s) de Reatores Monofásicos. 

Alteração conforme aceita no edital do 
Leilão 005/2016 de forma a não restringir 
a tecnologia e demais aspectos 
construtivos dos reatores, permitindo 
assim o uso de reatores monofásicos 
com núcleo de ar. 

Lote 2 
Anexo técnico especifico 
 
TABELA 1-2 – OBRAS DE 
SUBESTAÇÕES 
 
Piripiri 230 kV 
Teresina III 230 kV 
 
1 x Unidade Trifásica de reator de 10 Mvar  
 

Lote 2 
Anexo técnico especifico 
 
TABELA 1-2 – OBRAS DE SUBESTAÇÕES 
 
Piripiri 230 kV 
Teresina III 230 kV 
 
1 x  Unidade Trifásica de reator de 10 Mvar (1) 

 

(1) Poderá ser apresentada solução equivalente composta 

por Banco(s) de Reatores Monofásicos. 

Alteração conforme aceita no edital do 
Leilão 005/2016 de forma a não restringir 
a tecnologia e demais aspectos 
construtivos dos reatores, permitindo 
assim o uso de reatores monofásicos 
com núcleo de ar.  
 

 



                                                    3 

 

 

 

Lote 10 
Anexo técnico especifico 
 
3.3. CAPACIDADE DE CORRENTE  
Os equipamentos e demais instalações em 
69 kV da Subestação Lagoa do Carro deve 
suportar, no mínimo, as correntes de curto-
circuito simétrica e assimétrica 
relacionadas a seguir:  

 Corrente de curto-circuito nominal: 50 
kA  

 Valor de crista da corrente suportável 
nominal: 130 kA (fator de assimetria de 
2,6).  
 

Lote 10 
Anexo técnico especifico 
 
3.3. CAPACIDADE DE CORRENTE  
Os equipamentos e demais instalações em 69 kV 
da Subestação Lagoa do Carro deve suportar, no 
mínimo, as correntes de curto-circuito simétrica e 
assimétrica relacionadas a seguir:  

 Corrente de curto-circuito nominal: 31,5 kA  

 Valor de crista da corrente suportável nominal: 
81,9 kA (fator de assimetria de 2,6). 

Utilização de corrente de curto circuito 
dentro dos limites normais dos 

equipamentos de 69 kV. Acreditamos que 
tenha sido somente um erro de digitação. 


